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தொழழிலழளர்கள் மீொழன ஒரு ு ஜரழடிப்பின
பினபுலம:

மழருதி சுசூகி தொழழிலழளர்கள்
எொற்கழகப் ு ஜ்ழரழடினழர்கள்
By Jerry White, 12 April 2017

சென்ற

மமாதத்தில் இந்திய நீதிபதி ஒருவர, வமாகன
உற்பத்தித் துதுறற சதமாழிழிலமாளரகள் 13 பபருக்கு ஆயுள்
தண்டதுறனகள்
வழங்கியதுறமயமானது,
இந்தியமாவின்
சதமாழிற்ெமாதுறழிலகளிலும்
சிறப்புப்
சபமாருளமாதமார
மண்டழிலங்களிலும்
நிழிலவுகின்ற
சகமாத்தடிதுறம
நிதுறழிலதுறமகளுக்கு
எதிரமாய்
ஹரியமானமா
மமாநிழிலத்தின்
மமாபனெரில் உள்ள மமாருதி சுசூகி கமார அசெம்பிளி
ஆதுறழிலயின் சதமாழிழிலமாளரகள் ததுறழிலதுறமப் பமாத்திரங்கதுறள
வகித்ததற்கு
வழங்கப்பட்ட
ஒரு
வரக்கப்
பதிழிலடி
நடவடிக்துறகயமாக அதுறமந்திருந்தது.

ஜூன் 2011 தரணமா பபமாரமாட்டம் (புதுறகப்பட மூழிலம்:
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2011
ஜூன்
முதழிலமாக
2012
ஜூதுறழில
வதுறரயிலும்,
சதமாழிழிலமாளரகள் சதமாடரச்சியமான பவதுறழிலநிறுத்தங்களிலும்
ஆதுறழில உள்ளிருப்பு பபமாரமாட்டங்களிலும் ஈடுபட்டிருந்தபதமாடு,
கதவதுறடப்பு, பழிவமாங்கல்கள் மற்றும் பபமாலிஸ் மற்றும்
நிறுவனக் குண்டரகளின் வன்முதுறற ஆகியவற்துறற எதிரத்து
நின்றிருந்தனர. நமாட்துறட, நமாடுகடந்த சபருநிறுவனங்களுக்கு
மலிவமான
மற்றும்
கீழ்ப்படிவமான
உதுறழப்துறப
வழங்குவதற்கமான ஒரு மூழிலமாதமாரமமாக ெந்துறதப்படுத்துவதற்கு
முதுறனந்திருந்த இந்திய ஆளும் வரக்கத்திடம் இது ஒரு
அதிரச்சிதுறய ஏற்படுத்தியது.
1991 இல் நமாட்டின் சபமாருளமாதமார “தமாரமாளமயமமாக்கம்”
சதமாடங்கியது முதழிலமாக, சுசூகி
பமமாட்டமாரஸ், ஹூண்டமாய்,
ஃபபமாரட்,
பகட்டரபில்ழிலர
மற்றும்
பிற
நமாடுகடந்த
சபருநிறுவனங்கள், சபரும்பமாலும் வறுதுறமப்பட்ட கிரமாமப்
பகுதிகளில் இருந்து வருகின்ற பரிதமாபகரமமான ஏழ்துறம
நிதுறழிலயிலுள்ள சதமாழிழிலமாளரகதுறள சுரண்டுவதன் மூழிலமமாக
சபரும் இழிலமாபங்கதுறளக் குவித்து வந்திருக்கின்றன. இந்திய
நகரங்களது
வெதியமான
அண்துறமப்பகுதிகதுறள
அழிலங்கரிக்கின்ற உயர மமாடி குடியிருப்புகள், நவீன கதுறட

வளமாகங்கள், பல்சபமாருள் அங்கமாடிகள் மற்றும் வங்கிகள்
எல்ழிலமாம் இந்த சதமாழிழிலமாளரகளுக்கு எட்டமாததுறவயமாகும்.
சநரிெழிலமான
பெரிகளிலும்
பவய்ந்த
வசிப்பிடங்களிலும்
வசிக்கும் இவரகள் தமது வருமமானத்தின் சபரும்பகுதிதுறய
கிரமாமங்களில்
இருக்கும்
தமது
குடும்பங்களுக்கு
அனுப்புகிறமாரகள்.
இந்தியமாவின் பதசிய ததுறழிலநகர புதுசடல்லிக்கு ெற்று
சவளிபய
அதுறமந்திருக்கும்
குரகமான்-மமாபனெர
சதமாழிற்பபட்துறடயில்
200,000
க்கும்
அதிகமமான
சதமாழிழிலமாளரகள் வமாகன உற்பத்தி மற்றும் பிற உற்பத்தி
ெமாரந்த
சதமாழிற்ெமாதுறழிலகளில்
பவதுறழில
செய்கின்றனர,
இப்பகுதியில் மமாருதி சுசூகி க்கு இரண்டு அசெம்பிளி
ஆதுறழிலகள் உள்ளன.
2006 இல் சதமாடங்கப்பட்ட ெமயத்தில், மமாருதி சுசூகி யின்
மமாபனெர ஆதுறழில, ஒரு ஷிஃப்டுக்கு 250-300 கமாரகதுறள
உற்பத்தி செய்தது. அதற்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர,
இது ஒரு ஷிஃப்டுக்கு 550-600 ஆக உயரத்தப்பட்டது,
ஒவ்சவமாரு 42 விநமாடிகளுக்கு ஒரு கமார அசெம்பிளி துறழிலனில்
இருந்து
சவளிவருவது
இழிலக்கமாக
துறவக்கப்பட்டது.
சதமாழிழிலமாளரகள் எட்டதுறர மணி பநர ஷிஃப்டுகளில் கடினமமாய்
உதுறழத்தனர, அதுறர மணி பநரம் உணவு இதுறடபவதுறள,
இரண்டு ஏழு நிமிட பதநீர இதுறடபவதுறள இருக்கும், இதுறதத்
தவிரத்து அவரகளுக்கு தண்ணீர குடிக்கபவமா அல்ழிலது
சகமாஞ்ெம்
ஓய்வமாக
உட்கமாரபவமா
கூட
முடியமாது.
இதுறடபவதுறளக்குப் பின் ஒரு நிமிடம் தமாமதமமாய் வந்தமாலும்
கூட, உடனடியமாக கணிெமமாய் ெம்பளத்தில் பிடித்துக்
சகமாள்ளப்படும்
எனும்பபமாது
ஷிஃப்டுக்கு
தமாமதமமாய்
வருவதுறத குறித்சதல்ழிலமாம் பகட்கவும் பததுறவயில்துறழில.
நிறுவனத்தின் சதமாழிழிலமாளர விவர ஆவணங்களின்படி, மமாருதி
சுசூகி இன் மமாபனெர ஆதுறழிலயில் 2012 இல் 4,295
சதமாழிழிலமாளரகள் பவதுறழில செய்தனர. இதில் 1,054 பபர,
அதமாவது
கமால்வமாசிக்கும்
குதுறறவமானவரகள்
“நிரந்தர”
சதமாழிழிலமாளரகள் அல்ழிலது முழுபநரத் சதமாழிழிலமாளரகள் ஆவர.
இந்த சதமாழிழிலமாளரகளுக்கு மமாத ெம்பளம் 19,250 ரூபமாயமாக
(298 அசமரிக்க டமாழிலர) இருந்தது, ஆயினும் அவரகளது
ெம்பளத்தின்
கிட்டத்தட்ட
பமாதி
“உற்பத்தித்
திறன்
சகமாடுப்பனவு”டன்
கட்டப்பட்டிருந்தது.
சதமாழிழிலமாளரகள்
விடுமுதுறற எடுப்பின், ஒருநமாதுறளக்கு 1,500 ரூபமாய் (23.22
அசமரிக்க டமாழிலர), இரண்டு நமாசளன்றமால் 2,200 ரூபமாய்
(34.06 அசமரிக்க டமாழிலர) நமான்கு நமாட்கசளன்றமால் 7,000
ரூபமாய் (108.38 அசமரிக்க டமாழிலர) அல்ழிலது அவரகளது
ெம்பளத்தின் மூன்றில் ஒரு பங்குக்கும் அதிகமமான சதமாதுறக
என்ற வீதத்தில் அவரகளது ெம்பளத்தில் பிடிக்கப்பட்டு விடும்.

சதமாழிழிலமாளரகளமால் 44 விநமாடிகளுக்கு ஒன்றமாய் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட
கமாரகளின் பின்புழிலத்தில் வமானளமாவிய அலுவழிலகக் கட்டிடங்கள்

இன்னுசமமாரு 2,600 சதமாழிழிலமாளரகள், ஒப்பந்ததமாரரகள்
மூழிலமமாக, குறுகிய கமாழில ஒப்பந்தங்களுக்கமாய் பவதுறழிலயில்
அமரத்தப்பட்டனர. அவரகளும் நிரந்தரத் சதமாழிழிலமாளரகளது
அபத பவதுறழிலகதுறளபய செய்வமாரகள், ஆயினும் அவரகளது
சீருதுறட மமாறுபடும், அவரகளுக்கு பமாதிக்கும் குதுறறவமான
ெம்பளபம (9,000 ரூபமாய் அல்ழிலது 136.69 அசமரிக்க டமாழிலர)
சகமாடுக்கப்பட்டது என்பபதமாடு விருப்பம் பபமாழில அவரகள்
பவதுறழிலநீக்கம்
செய்யப்படழிலமாம்.
இன்னுசமமாரு
641
சதமாழிழிலமாளரகள்
“பணிபயில்பவரகள்”
அல்ழிலது
”பயிற்சியமாளர”களமாய்
அமரத்தப்பட்டிருந்தனர,
மலிவமான
ெம்பளம்
சகமாடுக்கப்
சபற்ற
இவரகள்
“சதமாந்தரவு
இல்ழிலமாதவரகள்” என ஒரு பமற்பமாரதுறவயமாளர கருதினமால்
ஒரு
ஒப்பந்தத்
சதமாழிழிலமாளியமாக
அல்ழிலது
நிரந்தரத்
சதமாழிழிலமாளியமாக உயரத்தப்பட முடியும்.
விடயத்துறத இன்னும் பமமாெமமாக்கும் விதமமாக, ஷிஃப்டு
மமாறும்பபமாது அவசியப்படும் பமழிலதிக பநர பணி —அடுத்த
சதமாழிழிலமாளி வந்து விடுவிக்கும் வதுறர இந்த சதமாழிழிலமாளி
பவதுறழிலயில் கட்டமாயம் இருந்தமாக பவண்டும்— மற்றும்
பழுதுநீக்குவதற்கு அவசியப்படுகின்ற கமாழிலம் இதுறதசயல்ழிலமாம்
கணக்கிசழிலடுத்தமால், ஒரு நமாதுறளக்கு ெரமாெரியமாக இரண்டு
மணி பநரம் ெம்பளமற்ற பமழிலதிக பநர பணிதுறய தமாங்கள்
செய்ய பநரந்ததமாக சதமாழிழிலமாளரகள் மதிப்பிட்டனர.

நிரவமாகத்தின் கட்டதுறளகதுறள சதமாழிழிலமாளரகள் மீது திணித்த,
மமாருதி உத்பயமாக் சதமாழிழிலமாளர ெங்கம் (Maruti Udyog Kamgar
Union - MUKU)
என்ற நிறுவனத்தின் கட்டுப்பமாட்டிலும்
அரசினமால் அங்கீகரிக்கப்பட்டும் இருந்த சதமாழிற்ெங்கத்திற்கு
எதிரமாக சதமாழிழிலமாளரகள் கிளரச்சி செய்தனர. “துறகப்பமாதுறவ”
அல்ழிலது “எடுபிடி” சதமாழிற்ெங்கமமாக சதமாழிழிலமாளரகளமால்
அதுறழக்கப்பட்ட இது, இந்து மஸ்தூர ெபமா (Hind Mazdoor
Sabha - HMS) அல்ழிலது பவரக்கரஸ் அசெம்பிளி ஆஃப்
இண்டியமாவுடன் —அசமரிக்கன் சபடபரஷன் ஆஃப் பழிலபர
மற்றும்
பிரிட்டிஷ்
சதமாழிற்ெங்க
கமாங்கிரஸ்
(TUC)
ஆகியவற்றுடன் பெரந்து இதுவும் 1949 இல் ஸ்தமாபகமமான
கம்யூனிெ விபரமாத ெரவபதெ சுயமாதீன சதமாழிற்ெங்கங்களது
ெரவபதெக் கூட்டதுறமப்பின் ஸ்தமாபக உறுப்பினரமாய் இருந்தது
— இதுறணப்புதுறடயதமாய் இருந்தது.
பவதுறழிலப் புறக்கணிப்பு பபமாரமாட்டத்துக்கு முந்துறதய நமாளில்,
MSEU ஐ பதிவு செய்யக் பகமாரி சதமாழிழிலமாளரகள் ஹரியமானமா
சதமாழிழிலமாளர ஆதுறணயரிடம் விண்ணப்பித்தனர. ஆதுறணயர
நிரவமாகத்துக்கு துப்புக் சகமாடுத்து விட்டமார, அடுத்த நமாபள
நிறுவனம் தமாங்கள் MUKU வில் திருப்தியுடன் உள்ளதமாகக்
கூறும் ஒரு பிரமமாணப் பத்திரத்தில் துறகசயழுத்திடுவதற்கு
சதமாழிழிலமாளரகதுறள
கட்டமாயப்படுத்த
முயற்சி
செய்தது.
சதமாழிழிலமாளரகள் பவதுறழிலநிறுத்தத்துறத சதமாடங்கிய பின்னர,
நிரவமாகம், சதமாழிழிலமாளர ஆதுறணயருக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த
படிவத்தில் யமார யமார சபயர இடம்சபற்றிருந்தபதமா அந்த 11
சதமாழிழிலமாளரகதுறளயும் பவதுறழிலயிலிருந்து நீக்கியது. அந்தத்
சதமாழிழிலமாளரகள் உடபன நிறுவன எல்துறழிலக்கு சவளிபய
செல்ழில
பவண்டும்
என்று
பகமாரிய
நிரவமாகம்
அவ்வமாறில்துறழிலசயனின்
பபமாலிதுறெ
சகமாண்டுவந்து
பவதுறழிலநிறுத்தத்துறத “முறிக்கவிருப்பதமாக”வும் மிரட்டியது.
மமாபனெர குரகமான் சதமாழிற்பபட்துறட முழுவதுமமாய் சுமமார
10,000 சதமாழிழிலமாளரகள் இரண்டு மணி பநர ஆதரவு
பவதுறழிலநிறுத்தம் ஒன்றுக்கு அச்சுறுத்திய நிதுறழிலயில், இந்திய
கம்யூனிஸ்ட்
கட்சியுடன்
(CPI)
இதுறணந்த
ெங்கமமான
அதுறனத்திந்திய சதமாழிற்ெங்க கமாங்கிரஸ் (AITUC) ததுறழிலயிட்டு
MSEU வின் குரதுறழில அமுக்கி ஜூன் 16 அன்று பபமாரமாட்டத்துறத
முடிவுக்குக் சகமாண்டுவந்தது. இருபதுக்கும் அதிகமமான
பபமாரக்குணமிக்க சதமாழிழிலமாளரகள் அப்பபமாது பவதுறழிலநீக்கம்
செய்யப்பட்டனர இல்துறழிலபயல் இதுறடநீக்கம் செய்யப்பட்டனர.

பழிவமாங்கப்பட்ட மமாருதி சுசூகி சதமாழிழிலமாளியின் வமாழ்க்துறக நிதுறழிலதுறமகள்
(பட உபயம்: ரமாகுல் ரமாயின் தி ஃபபக்ட்ரி படம்)

இந்த நிதுறழிலதுறமகள் தமான் மமாருதி சுசூகி சதமாழிழிலமாளரகளது
தீரமமான எதிரப்புக்கு வழிவகுத்த நிதுறழிலதுறமகளமாகும். மமாருதி
சுசூகி ஊழியரகள் ெங்கம் (MSEU) என்ற ஒரு புதிய
சுயமாதீனமமான சதமாழிற்ெங்கத்துறத அங்கீகரிக்கக் பகமாரியும்
சவறுப்புக்குரிய ஒப்பந்தத் சதமாழிழிலமாளர முதுறறதுறய ஒழிக்கக்
பகமாரியும் 2011 ஜூன் 4 அன்று, சதமாழிழிலமாளரகள் ஒரு 13
நமாள்
பவதுறழிலநிறுத்தத்துறதயும்
மமாபனெர
ஆதுறழிலயில்
உள்ளிருப்துறபயும் சதமாடக்கினர. நிரந்தர சதமாழிழிலமாளரகளிடம்
தமான் MSEU விண்ணப்பம் செய்தது என்றமாலும் கூட,
ஒப்பந்தத் சதமாழிழிலமாளரகள், பணிபயில்பவரகள் மற்றும்
பயிற்சியமாளரகள் உள்ளிட அத்ததுறன சதமாழிழிலமாளரகளும்
பபமாரமாட்டத்தில் இதுறணந்து சகமாண்டனர.

சவளிபய இருக்கும் குடிதுறெப்பகுதிகள்
ரமாகுல்ரமாய் உருவமாக்கிய படம்)

(பட

உபயம்:

தி

ஃபபக்டரி,

ஒரு
சதமாடருகின்ற
பபமாக்கமாக
இது
சவகுவிதுறரவில்
ஆகவிருந்தது. CPI யும் இன்சனமாரு முக்கிய ஸ்ரமாலினிெக்
கட்சியமான இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் (CPM), மற்றும்
AITUC
மற்றும் CITU ஆகிய அவற்றுடன் இதுறணந்த
சதமாழிற்ெங்கங்களும் பெமாெலிஸ்டுகள் கிதுறடயமாது. இதுறவ
இந்திய ஆளும் வரக்கத்தின் பமாரம்பரியமமான கட்சியமான
கமாங்கிரஸ்
கட்சியுடன்
நீண்டகமாழிலம்
ஒத்துதுறழத்து

பவதுறழிலசெய்து வந்திருப்பபதமாடு மலிவு உதுறழப்துறபக் கமாட்டி
அந்நிய
முதலீட்துறட
ஈரக்கும்
அதன்
சகமாள்துறகயில்
உடந்துறதயமாகவும் இருந்து வந்திருக்கின்றன. இதில் CPI யும்
CPM மும் அதுறவ அரெமாங்கம் அதுறமத்து ஆட்சி செய்து
வந்திருந்த “பமற்கு வங்கமாளம்” பபமான்ற மமாநிழிலங்களிபழிலபய
கூட “முதலீட்டமாளர-ஆதரவு” சகமாள்துறககள் என்று அதுறவ
அதுறழத்த சகமாள்துறககதுறள பின்பற்றியதும் இதில் அடங்கும்.
பவதுறழிலநிறுத்த முடிதுறவ சுரண்டிக்சகமாண்டு, நிறுவனமும்
கமாங்கிரஸ் ததுறழிலதுறமயிழிலமான ஹரியமானமா மமாநிழில அரெமாங்கமும்
தமாக்குதலில் இறங்கின. முதழிலமாவதமாய், சதமாழிழிலமாளரகள்
MUKU துறவ விட்டு சமமாத்தசமமாத்தமமாய் விழிலகியிருந்தனர என்ற
நிதுறழிலயிலும் கூட அங்கீகமாரம் பகமாரி MSEU அளித்திருந்த
விண்ணப்பத்துறத சதமாழிழிலமாளர ஆதுறணயர நிரமாகரித்தமார.
அதன்பின், இரண்டு வமாரங்களுக்குப் பின்னர, 2011 ஆகஸ்டு
29 அன்று நிறுவனம் சதமாழிழிலமாளரகதுறள சவளிபய தள்ளி
கதவதுறடத்தது;
அவரகதுறள
ஆதுறழிலயில்
இருந்து
சவளிபயற்றுவதற்கு
மமாநிழில
அரெமாங்கம்
500
பபமாலிஸ்கமாரரகதுறள அனுப்பியது.

மமாருதி சுசூகி சதமாழிழிலமாளரகள் மறியல் பபமாரமாட்டத்தில்

அந்தத்
சதமாழிழிலமாளரகள்
மீண்டும்
பவதுறழிலக்குத்
திரும்புவதற்கமான
ஒரு
நிபந்ததுறனயமாக,
எந்த
பவதுறழிலநிநி்றுத்தங்கதுறளயும்,
தரணமாக்கதுறளயும்,
அல்ழிலது
உற்பத்திதுறய
பமாதிக்கக்
கூடிய
வதுறகயிழிலமான
எந்த
வதுறகயிழிலமான ஆரப்பமாட்டங்கதுறளயும் இனி நடத்த மமாட்படமாம்
என்று
வமாக்குறுதியளிக்கின்ற
ஒரு
“நன்னடத்துறதப்
பத்திர”த்தில் அவரகள் துறகசயழுத்திட பவண்டும் என்று
மமாருதி சுசூகி பகமாரியது. இந்த மிரட்டதுறழில சதமாழிழிலமாளரகள்
எதிரத்து நிரமாகரித்தனர.
முற்றுதுறகப் பபமாரமாட்டத்தின் ெமயத்தில் ஒரு சதமாழிழிலமாளி
தங்களது பபமாரமாட்டம் குறித்து உழிலக பெமாெலிெ வதுறழிலத்
தளத்தின்
செய்தியமாளரகளிடம் பின்வருமமாறு
உணரச்சி
சபமாங்கக் கூறினமார: “சதமாழிழிலமாளரகளுக்கு வருடத்திற்கு 42
நமாட்கள் விடுமுதுறற இருப்பதமாக நிறுவனம் கூறுகிறது.
ஆனமால்
நதுறடமுதுறறயில்
ஒபரசயமாரு
நமாள்
விடுப்பு
எடுப்பதற்கும் கூட நமாங்கள் தண்டிக்கப்படுகிபறமாம். எனக்கு
ஒரு நமாள் விடுப்பு பவண்டும் என்று முன்கூட்டிபய நமான்
நிரவமாகத்துக்கு
தகவல்
சதரிவித்தமால்
கூட,
எனது
ெம்பளத்தில்
1,500
ரூபமாய்
சவட்டப்பட்டு
விடும்.
தவிரக்கமுடியமாத கமாரணத்தமால், நிரவமாகத்துக்கு செமால்ழிலமாமல்
விடுப்பு எடுக்க பநரந்தமால், அதற்குத் தண்டதுறனயமாய்
இரட்டிப்பமான சதமாதுறக ெம்பளத்தில் சவட்டப்பட்டு விடும்.”
“என் சபற்பறமார உடல் நழிலமின்றி இருக்கும்பபமாது எவ்வமாறு
சென்று பமாரக்க முடியும்?” என்று அந்தத் சதமாழிழிலமாளி
வினவினமார. “இந்த ெமயத்தில் மருத்துவச் செழிலவுக்கமாய்
எங்களுக்கு கூடுதழிலமாய் பணம் பததுறவயமாக இருக்கின்ற
பநரத்தில், எங்களது ெம்பளபமமா சவட்டப்படுகிறது!” என்றமார

அவர. “ஏழு நிமிடபம பதநீர இதுறடபவதுறள என்பதமால் ஒரு
பகமாப்துறப பதநீதுறரப் சபறுவதற்கு நமாங்கள் அடித்துப் பிடித்து
ஓட
பவண்டியிருக்கும்,
அதன்பின்
துறகயில்
பதநீர
பகமாப்துறபதுறய
ஏந்தியபடிபய
கழிவதுறறதுறய
பநமாக்கி
ஓடுபவமாம். அங்பக கழிவதுறறகளும் குதுறறவமாக இருக்கும்
என்பதமால் பிரச்சிதுறன இன்னும் பமமாெமமாகி விடும்.”
“நிரவமாகத்தின் இந்த மனிதமாபிமமானமற்ற நடவடிக்துறககதுறள
எதிரத்து எங்களமால் துணிந்து பபெமுடியமாது, பபசினமால்
உடனடியமாக
ஒழுங்கு
நடவடிக்துறகதுறய
எதிரசகமாள்ள
பவண்டியிருக்கும்.
எங்களது
உரிதுறமகளுக்கமாகப்
பபமாரமாடுவதற்கமாக எங்களது செமாந்தமமான சதமாழிற்ெங்கத்துறத
உருவமாக்க
நமாங்கள்
விரும்பிபனமாம்.
எங்கள்
சதமாழிற்ெங்கத்திற்கு அங்கீகமாரம் இல்துறழிலசயன்றமால் நமாங்கள்
நிரவமாகத்துறத
ெட்டப்பூரவமமாக
எதிரசகமாள்ள
முடியமாது.
நமாங்கள்
ஒடுக்கப்படுவது
எல்பழிலமாருக்குபம
சதரியும்.
அப்படியிருக்க அரெமாங்கம் எங்களுக்கமாக ஏன் எதுவுபம
செய்வதில்துறழில?”
இங்கும்
ஸ்ரமாலினிெ
சதமாழிற்ெங்கங்கள்
பபமாரமாடிய
சதமாழிழிலமாளரகதுறள தனிதுறமப்படுத்தினர. அதன் கமாரணத்தமால்
மமாருதி சுசூகி தப்பித்துக் சகமாள்ள முடிந்தது. அரசின்
சதமாழிழிலமாளர
துதுறற
அதிகமாரிகளது
மத்தியஸ்தத்தில்
நன்னடத்துறதப் பத்திரத்துறதயும் அத்துடன் பபமாரக்குணமிக்க 44
சதமாழிழிலமாளரகள் இதுறடநீக்கம் செய்யப்பட்டதுறதயும் ஏற்றுக்
சகமாள்கின்ற ஒரு ஒப்பந்தம் உருவமாக்கப்பட்டு அதில் MUKU
துறகசயழுத்திட்ட பின்னர அந்த கதவதுறடப்பு முடிவுக்கு
வந்தது.
ஆயினும் ஒப்பந்தத் சதமாழிழிலமாளரகள் 1,000 பபதுறர மீண்டும்
பவதுறழிலக்கு எடுக்க நிரவமாகம் மறுத்தபபமாது இந்த ஒப்பந்தம்
முறிந்தது. 2011 அக்படமாபர 7 ஆம் பததியன்று, ஒப்பந்தத்
சதமாழிழிலமாளரகதுறளயும்
அத்துடன்
பழிவமாங்கப்பட்ட
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சதமாழிழிலமாளரகதுறளயும்
மீண்டும்
பவதுறழிலயில்
அமரத்த
பவண்டும் என்றும் கதவதுறடப்பின் ஒவ்சவமாரு நமாளுக்கும்
இரண்டு நமாள் ெம்பளத்துறத சவட்டும் நிரவமாகத்தின் திட்டம்
துறகவிடப்பட
பவண்டும்
என்றும்
பகமாரி
நிரந்தரத்
சதமாழிழிலமாளரகளும் ஒப்பந்தத் சதமாழிழிலமாளரகளும் ஒரு தரணமா
பபமாரமாட்டத்துறதத் சதமாடக்கினர.

2011 இல் மமாபனெரில் மமாருதி சுசூகி சதமாழிழிலமாளரகளுக்கு ஆதரவமாக சுசூகி
பவரட்சரயின் சதமாழிழிலமாளரகள் நடத்திய பபமாரமாட்டம்

மமாபனெர-குரகமான்
சதமாழிற்பபட்துறட
பகுதிசயங்கும்
கிட்டத்தட்ட 12,000 சதமாழிழிலமாளரகள் பங்குசபற்ற ஆதரவு
பவதுறழிலநிறுத்தங்களின் ஒரு அதுறழிலக்கு இது இட்டுச் சென்றது.
எட்டு நமாள் உள்ளிருப்புப் பபமாரமாட்டத்துறத முடிவுக்குக்
சகமாண்டுவருவதற்கமாக மமாநிழில அரெமாங்கம் 1,500 பபமாலிதுற
அப்பகுதியில் நிறுத்தி பதிலிறுப்பு செய்தது, ஆயினும்
பவதுறழிலநிறுத்தம் சதமாடரந்தது.

சதமாழிழிலமாளரகள் மீண்டும் சபரும் சதமாழிற்ெங்கங்களமால்
தனிதுறமப்படுத்தப்பட்ட
நிதுறழிலயில்,
MSEU
இன்
ததுறழிலதுறமயமானது ஒரு கூட்டபமமா அல்ழிலது வமாக்சகடுப்பபமா
இல்ழிலமாமல் 2011 அக்படமாபர 21 அன்று திடீசரன்று இந்த
புறக்கணிப்புப்
பபமாரமாட்டத்துறத
முடித்துக்
சகமாண்டது.
ஒப்பந்தத் சதமாழிழிலமாளரகதுறள பரிசீலித்து மீண்டும் பவதுறழிலக்கு
அமரத்திக் சகமாள்ளவும், முதுறறபய MSEU இன் ததுறழிலவர
மற்றும் செயழிலமாளரமான ப மானு குஜ்ஜமார மற்றும் ஷிவ் குமமார
உள்ளிட்ட 30 சதமாழிழிலமாளரகளுக்கு எதிரமான இதுறடநீக்கங்கள்
மீது ஒரு “விெமாரதுறண”துறய முன்சனடுப்பதமாகவும் நிரவமாகம்
அளித்த பிரபயமாெனமற்ற வமாக்குறுதிகதுறள இத்ததுறழிலவரகள்
ஏற்றுக் சகமாண்டு விட்டிருந்தனர.
குஜ்ஜமாரும், குமமாரும் அவரகளது பவதுறழிலதுறய இரமாஜினமாமமா
செய்து விட்டுச் செல்வதற்கு அவரகளுக்கு சபரும் சதமாதுறக
சகமாடுக்கப்பட்டிருந்தது
என்ற
விபரம்
சவகுவிதுறரவில்
சவளியமானது. இந்தத் சதமாதுறக —கிட்டத்தட்ட 1.6 மில்லியன்
ரூபமாய்கள் அல்ழிலது 32,500 அசமரிக்க டமாழிலரகள் என
மதிப்பிடப்படுகிறது—
நிரவமாகத்திற்கு
செமாற்பமமான
சதமாதுறகயமாக
இருந்தபபமாதும்
கூட,
அந்த
இளம்
சதமாழிற்துதுறற சதமாழிழிலமாளரகதுறள சபமாறுத்தவதுறர இவ்வளவு
“சபரிய” பணிமுறிப்புத் சதமாதுறககதுறள சபறுவது என்பது
அவரகள் பகட்டறியமாததமாகும்.

துறகது செய்யப்பட்ட சதமாழிழிலமாளரகள் பபமாலிஸ் வமாகனத்தில்

ஆயினும் சதமாழிழிலமாளரகள் சவகுவிதுறரவில் மறுஇதுறணவு
கண்டு மமாருதி சுசூகி சதமாழிழிலமாளரகள் ெங்கம் (MSWU) என்ற
ஒரு புதிய அதுறமப்துறபத் சதமாடங்கி தங்களது பபமாரமாட்டத்துறத
சதமாடங்கினர. ஆயினும் அதற்கும் ஆறு மமாதத்திற்கும்
அதிகமமான கமாழிலத்திற்குப் பின்னர தமான், 2012 மமாரச் 1
அன்று, அரசு மற்றும் நிறுவனத்திடம் இருந்து அவற்றுக்கு
அங்கீகமாரம் கிட்டியது.
மறுநமாளில் மமாரச் 2, 2012 அன்று மத்திய கமாங்கிரஸ் கட்சி
ததுறழிலதுறமயிழிலமான
ஐக்கிய
முற்பபமாக்குக்
கூட்டணி
அரெமாங்கத்தின் சபமாருளமாதமாரக் சகமாள்துறககளுக்கு எதிரமாக
கிட்டத்தட்ட 100 மில்லியன் சதமாழிழிலமாளரகள் பங்குசபற்ற
ஒருநமாள் சபமாதுபவதுறழிலநிறுத்தத்தில் இறங்கிய இந்தியத்
சதமாழிழிலமாள வரக்கத்தின், பபமாரக்குணம் சபருகுவதற்கு
முந்துறதய
ஒரு
தற்கமாலிக
மற்றும்
தந்திபரமாபமாய
பின்வமாங்கழிலமாகபவ இது சதளிவுபட அதுறமந்திருந்தது.
2012 ஏப்ரல் இல், MSWU தனது பகமாரிக்துறககளது பட்டியதுறழில
சவளியிட்டது, ஒப்பந்தத் சதமாழிழிலமாளர முதுறறதுறய ஒழிப்பது,
அதுறனத்து சதமாழிழிலமாளரகதுறளயும் நிரந்தரமமாக்குவது உள்ளிட்ட
பகமாரிக்துறககள் இதில் இடம்சபற்றிருந்தன. அடுத்த பழில மமாத
கமாழிலத்தின்
ெமயத்தில்,
நிரவமாகமமானது
MSWU க்கு
இதுறடயூறுகதுறள அளித்தபதமாடு, புதிய சதமாழிற்ெங்கத்துறத
உருக்குதுறழிலப்பதற்கும் பவதுறழிலயிடத்தில் தனது ஒருதரப்பமான
ெரவமாதிகமாரத்துறத மீண்டும் நிதுறழிலநமாட்டுவதற்கும் ஒரு பதில்தமாக்குததுறழில தயமாரித்தது.
இதுபவ நூற்றுக்கணக்கில் சதமாழிழிலமாளரகதுறள சுற்றிவதுறளத்து,
துறகது செய்து, சித்திரவதுறத செய்வதற்கும், மமாபனெர
ஆதுறழிலயில் இருந்து 546 நிரந்தரத் சதமாழிழிலமாளரகதுறளயும்
1,800 ஒப்பந்தத் சதமாழிழிலமாளரகதுறளயும் ஒட்டுசமமாத்தமமாய்
பவதுறழிலயிலிருந்து நீக்குவதற்கும், MSWU வின் ஒட்டுசமமாத்தத்
ததுறழிலதுறமதுறயயும் பமமாெடியமான சகமாதுறழிலக் குற்றச்ெமாட்டுகளில்
பெமாடிப்பதற்கும் ஒரு ெமாக்கமாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட 2012
ஜூதுறழில 18 அன்று நடந்த நிறுவனத்தின் ஆத்திரமூட்டலின்
பின்புழிலத்தில் அதுறமந்திருப்பதமாகும்.

